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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

28.4.2015 A8-0144/13 

Τροπολογία  13 

Indrek Tarand 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 4 α. σηµειώνει ότι η µεταφορά 
πιστώσεων πληρωµών στο τέλος του 
έτους από τον περυσινό προϋπολογισµό 
ανήλθε σε 71,5 εκατοµµύρια EUR, ποσό 
που αντιστοιχεί στο 4% του συνολικού 
προϋπολογισµού· εκτιµά ότι αυτό 
αποδεικνύει σαφώς ότι υπήρξε 
υπερεκτιµηµένη εγγραφή πιστώσεων στον 
προϋπολογισµό και φρονεί, ως εκ τούτου, 
ότι µια αύξηση περίπου της τάξης του 2% 
για τον φετινό προϋπολογισµό θα ήταν 
απολύτως επαρκής για τη 
χρηµατοδότηση των αναγκών του 
Κοινοβουλίου· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

28.4.2015 A8-0144/14 

Τροπολογία  14 

Helga Trüpel 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 17a. πιστεύει ωστόσο ότι στο πλαίσιο της 
σηµερινής συνεχιζόµενης κρίσης, δεν 
ενδείκνυται αύξηση των αποζηµιώσεων 
γραµµατείας των βουλευτών του ΕΚ· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

28.4.2015 A8-0144/15 

Τροπολογία  15 

Indrek Tarand 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 18a. ζητεί να αιτιολογήσουν οι βουλευτές 
το 50% των δαπανών τους από την 
αποζηµίωση γενικών εσόδων, 
προσκοµίζοντας συνοδευτικά 
αποδεικτικά στοιχεία· πιστεύει ότι µε 
αυτόν τον τρόπο θα µπορούσε να 
εξακριβωθεί ενδεικτικά εάν 
δικαιολογείται το σηµερινό επίπεδο 
αυτών των αποζηµιώσεων· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

28.4.2015 A8-0144/16 

Τροπολογία  16 

Indrek Tarand 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 23a. δηλώνει την έκπληξή του για τη, για 
µια ακόµη φορά, µεγάλη αύξηση των 
δαπανών ΤΠ, η οποία ως επί το πλείστον 
δεν σχετίζεται µε την ασφάλεια· 
διερωτάται για ποιο λόγο είναι αναγκαία 
αύξηση 3,3 εκατοµµυρίων EUR για την 
µετάφραση και αύξηση 3,6 εκατοµµυρίων 
EUR στον τοµέα των ανθρώπινων 
πόρων· 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/17 

Τροπολογία  17 

Indrek Tarand 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

23. εκτιµά ότι, λόγω της αυξανόµενης 

χρήσης ηλεκτρονικών µέσων και 

εξοπλισµού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 

να δοθεί στην ασφάλεια ΤΠ για να 

εξασφαλιστεί το µέγιστο δυνατό επίπεδο 

ασφάλειας στα συστήµατα πληροφοριών 

και επικοινωνίας· φρονεί ότι οποιοδήποτε 

µέτρο στον τοµέα αυτό θα πρέπει να 

βασίζεται σε σαφή αξιολόγηση των 

αναγκών του Κοινοβουλίου και να 

αποφασίζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας 

του προϋπολογισµού· 

23. εκτιµά ότι, λόγω της αυξανόµενης 

χρήσης ηλεκτρονικών µέσων και 

εξοπλισµού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 

να δοθεί στην ασφάλεια ΤΠ για να 

εξασφαλιστεί το µέγιστο δυνατό επίπεδο 

ασφάλειας στα συστήµατα πληροφοριών 

και επικοινωνίας· φρονεί ότι οποιοδήποτε 

µέτρο στον τοµέα αυτό θα πρέπει να 

βασίζεται σε σαφή αξιολόγηση των 

αναγκών του Κοινοβουλίου και να 

αποφασίζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας 

του προϋπολογισµού· εκτιµά ότι ο 
καλύτερος τρόπος επίτευξης της 
κυβερνοασφάλειας είναι η αυξηµένη 
χρήση λογισµικού ανοικτής πηγής και 
κρυπτογράφησης· 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/18 

Τροπολογία  18 

Indrek Tarand 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 27 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 27α. εκτιµά ότι, όσον αφορά τη 
χρηµατοδότηση του εναποµένοντος 
κόστους για το κτίριο KAD, είναι 
προτιµότερη η προσφυγή σε δάνειο, 
προκειµένου να αποφευχθεί µια 
υπερβολικά µεγάλη αύξηση του 
προϋπολογισµού του Κοινοβουλίου· 
πιστεύει ότι µε τα πλεονάσµατα στο τέλος 
του έτους µπορεί να αποπληρωθεί το 
δάνειο συντοµότερα· 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Τροπολογία  19 

Indrek Tarand 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 30 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 30α. θεωρεί ευπρόσδεκτη την 
αναπαραγωγή του εξαιρετικά 
επιτυχηµένου Parlamentarium σε µεγάλες 
ευρωπαϊκές πόλεις· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά 
προτεραιότητα σε κράτη µέλη στα οποία 
ο ευρωσκεπτικισµός είναι υπαρκτό 
πρόβληµα· δεν θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι 
το Βερολίνο είναι το πρώτο µέρος στο 
οποίο θα έπρεπε να υλοποιηθεί· 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/20 

Τροπολογία  20 

Indrek Tarand 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 30 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 30β. ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες 
ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες που 
ανήκουν σε µειονεκτούσες οµάδες και 
όσοι συµµετέχουν σε έργα του 
Κοινωνικού Ταµείου, να επισκέπτονται το 
Κέντρο Επισκεπτών· καλεί τον Γενικό 
Γραµµατέα να υποβάλει πρόταση για 
επιστροφή των εξόδων ταξιδίου, σε 
συνεργασία και συντονισµό µε τους 
σιδηρόδροµους, εντός συγκεκριµένων 
αποστάσεων και ορίων· 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/21 

Τροπολογία  21 

Indrek Tarand 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 30 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 30γ. ζητεί τη διενέργεια αξιολόγησης του 
κόστους που σχετίζεται µε τις επίσηµες 
οµάδες επισκεπτών των βουλευτών του 
ΕΚ· πιστεύει ότι οι πόροι που διατίθενται 
δεν επαρκούν πλέον, δεδοµένου ότι τα 
ποσά δεν έχουν µεταβληθεί εδώ και πολλά 
χρόνια, ενώ οι τιµές για τα καταλύµατα 
και τα εισιτήρια για παράδειγµα 
παρουσιάζουν σταθερή αύξηση· 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Τροπολογία  22 

Indrek Tarand 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Ενότητα, παράγραφοι 30 δ και 30 ε (νέες) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Το περιβαλλοντικό αποτύπωµα του 
Κοινοβουλίου 

 30δ. επαναλαµβάνει ότι αποτελεί ευθύνη 
του Κοινοβουλίου να ενεργεί κατά τρόπο 
βιώσιµο· εκφράζει ικανοποίηση για τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για να 
επιτευχθεί ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί 
και για το εν εξελίξει πολύτιµο έργο που 
επιτελείται µέσω της προσέγγισης EMAS· 
πιστεύει ότι η διεργασία EMAS 
χρειάζεται συνεχή δηµοσιονοµική 
στήριξη· 

 30ε. ζητεί αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων της εθελοντικής 
προσέγγισης σε σχέση µε τη χρήση της 
διακεκριµένης θέσης για πτήσεις µικρών 
αποστάσεων· 

Or. en 

 

 


